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HOTĂRÂREA NR.37/30.07.2019 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 250 mp.  în curtea  fostei 

Grădinițe  V. Itului 

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară ; 

  Având în vedere : 

-cererea înregistrată sub nr. 3114/26.06.2019 prin care doamna Sîrboiu Dorela Simina 

solicită închirierea unui teren în  suprafață  de 250 mp. pentru staționare de autovehicule apicole 

 -referatul de aprobarea nr. 3407/19.07.2019  întocmit de primarul comunei  

-  raportul nr.3408/19.07.2019 întocmit de secretarul comunei  

  Ţinând cont de  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 

În  temeiul dispozițiilor  art. 129 ,alin.6 ,lit.a  din Codul Administrativ 

(O.U.G. nr. 57/2019 ) potrivit căruia ,,Consiliul Local  hotărăşte darea în administrare, concesionarea, 

închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau 

municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;” 

  În baza  art.139  ,alin.3 ,lit.g și art.333  din Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019 )   :  

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

  Art.1 Se aprobă    închirierea  prin licitație publică a unui teren în suprafață de 250 mp.  

în curtea  fostei Grădinițe  V. Itului ,situat în satul Jugur ,nr.285 A ,comuna Poienarii de Muscel , 

identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului conform Anexei nr.1. 

  Art.2 Terenul are o valoare de inventar de 5235 lei.  

  Art.3  Destinația terenului este pentru staționarea  de autovehicule apicole . 

Art.4  Durata închirierii este de 5 ani cu posibilitatea prelungirii . 

Art.5 Prețul minim al închirierii este de 30 lei/teren /lună .  

Art.6 Anexa  nr.1 face  parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.7 Cu aducere la îndeplinire se însărcinează compartimentul secretariat . 

Art.8   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică comunicată  primarului, persoanelor interesate  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru 

control legalitate. 

 

Dată astăzi :30.07.2019  

 

 

 Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează 

 Popescu Bogdan-George                                                          Secretar  

                          Boboc Remus Eduard 

 

             Nr.consilieri prezenţi : 13 

  Nr. Voturi  -   pentru  : 13 

          -împotrivă :0 


